
Komentář k prvnímu čtení 

   Dva muži v bělostných šatech obracejí pozornost užaslých 

učedníků dolů, na zem. V očekávání toho, který „přijde zase 

právě tak“, se chci také já porozhlédnout, co zde mám ještě 

udělat!. (Pramen: vira.cz) 

 

   Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co 

Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat (do nebe). 

Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha 

svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po 

čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království. Když s nimi 

jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na 

Otcovo zaslíbení: „Vždyť jste přece o tom ode mě slyšeli: Jan křtil 

vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo 

dní.“ Tu se ho ptali ti, kteří s ním byli: „Obnovíš teď, Pane, v Izraeli 

království?“ On jim však řekl: „To není vaše věc, abyste věděli 

čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás 

sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky  

v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec 

země.“ Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak 

jim ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází,  

a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: 

„Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, 

který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho 

viděli, že odchází do nebe.“     (Sk 1,1-11) 

 

 
Z dnešního evangelia     

   (Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům,) řekl jim: 

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! 

Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude 

zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém 

jménu budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, 

budou brát hady (do ruky), a když vypijí něco smrtelně 

jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, 

a uzdraví se.“ Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe 

a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán 

působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je 

provázela. (Mk 16,15-20) 

Zamyšlení 

Ježíš Kristus – Bůh a zároveň Člověk vstupuje do nebe. Tím 

pádem, náš lidský prvek už je v nebi. Je šance, že bude tam  

i můj, čili já osobně. Mne už přece země nestačí. 

 

Modlitba  

Tvé vůli odevzdávám klíče od brány mého srdce 

a všech mých úmyslů – odmykej, zamykej, čiň, co ráčíš. 

Před Tvým obličejem stojím takový, jaký jsem 

a zbavuji se všeho, i sebe samého. 

 

 
 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Nebudeme méně duchovní, když zkrátíme své duchovní 

projevy. 

 Víra nás učí žít a život nás učí věřit. 

 Existuje tolik druhů svatosti, kolik je na světě lidí, kteří ji 

upřímně hledají. 
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Modlitební skupina - Út v 16.30 

Srdečně zvu na májové pobožnosti - vždy po mši svaté 
 

INTENCE MŠÍ SV.  
 

 
 

Ne 13.5. 2018  v 9.00 za † rodiče a příbuzné 

                                                      Sulejovice v 10.30 

Út 15.5. 2018 na dobrý úmysl 

Čt 17.5. 2018 v 7.30 na dobrý úmysl;  

ve Vchynicích v 18.00 Poutní ke cti sv. Jana Nepomuckého                                       

Ne 20.5. 2018 v 9.00 za † Marii Zelenkovou 

                                                       Sulejovice v 10.30 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 17.30  
St – v 17.30   
Čt – v 7.30     17.5. zároveň  

u kapličky ve Vchynicích od 18.00  
Pá – v 17.30   
Ne – v 9.00  

SULEJOVICE Ne – v 10.30     
DD MILEŠOV Pá – v 9.00     
VELEMÍN         So – v 10.00  

VÁCLAV Č. 15. (2018)    

                    13.5. 2018 Svátek matek 

 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 

18. května – nez. pam. sv. Jana I., papeže a mučedníka 

 

   Pocházel z Toskánska a byl synem Konstanciovým. Stal se 

arciknězem u sv. Jana v Lateráně a 13.8. 523 byl zvolen 

papežem. V Římě obnovil kostel sv. Felixe a Adaukta u ostijské 

silnice. Postaral se o zavedení křesťanského letopočtu, datování 

historických událostí podle roku Kristova narození. Počáteční rok 

vypočítával mnich Dionys Malý a pozdějšími přepočty se zjistilo, 

že se zřejmě spletl o 4-7 let, že k narození Páně došlo dříve. 

   Jan I., byl prvním papežem, který cestoval do Cařihradu.  

K cestě ho přinutil stárnoucí Ostrogotský král Teodorich, 

vládnoucí nad Itálií, který chtěl, aby císař sídlící v Cařihradu 

zanechal všech akcí proti ariánům a dokonce aby se vrátili ti, 

kteří se z ariánů stali katolíky. Papež požadavky o ariánech 

odmítl, k dalším jednáním byl svolný. Král dal papeže posadit do 

lodi i s některými biskupy, včetně ravenského Eklesia  

a vznešeného papežova doprovodu z Říma. 

   V Cařihradě byl papež vítán lidem i duchovenstvem a císař 

Justin I., přijímaje ho jako Petrova nástupce, před ním klekl. 

Papež přednesl Teodorichovy požadavky, kromě těch, které se 

týkaly ariánů. O velikonocích r. 525 sloužil latinsky slavnou mši 

svatou a korunoval císaře. Papeži byla všude dávána výrazná 

přednost i před patriarchou. Když se po velikonocích papež 

vrátil do Itálie, jen vkročil do Ravenny, dal jej král Teodorich 

uvěznit a různě trýznit, mimo jiné i hlady. Papež asi již byl 

nemocen z cesty a sužování duševní i fyzické ho přemohlo, takže 

v dalším roce ve vězení v Ravenně zemřel. 

   Pohřben byl před ravenskými hradbami. Při jeho pohřbu byl dle 

Maximiánových letopisů uzdraven jeden posedlý zlým duchem. 

Po smrti Teodoricha, který se stal nepřítelem Říma a všech 

katolíků, byly ostatky papeže Jana I. převezeny do 

svatopetrského chrámu a pohřbeny v jeho portiku. Na hrob byl 

dán nápis: "Veleknězi Páně, padáš jako oběť Kristova. To je 

způsob, jakým si papežové vydobývají zaslíbení Božího."  
 

 

14. května – svátek sv. Matěje, apoštola 

16. května – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze  

a mučedníka, hlavního patrona Čech 

20. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého (končí velikonoční 

doba a čas velikonoční  "povinné" zpovědi ) 

 
Sbírka z 6.5. 2018 = 2. 350,- Kč. 

Pán Bůh zaplať. 

Pozvánky 
 

V úterý 15.5. 2018 ve 20 hod. srdečně zveme do kaple DDKT   

v Litoměřicích k modlitbě chval.  

 

„Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,  

jeho milosrdenství trvá navěky.“ 

V sobotu 19.5. 2018 ve 20 hod. se sejdeme v kostele Všech 

svatých v Litoměřicích k vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého 

(modlitba chval  a prosba za vylití Ducha svatého s vkládáním 

rukou). 

 
   Prosím farníky o pomoc při  Noci kostelů v pátek 25.5.2018. Je 

třeba zajistit služby v našem kostele při rozdávání brožurek, 

propagačních materiálů, razítkování poutnických pasů, 

poskytování základních informací. Prosím, hlašte se u mne.   

 

 
 

V sobotu 26.5.2018 od 17 hod. vás o. Josef Szeliga zve do kostela 

Všech svatých v Litoměřicích na hudebně literární pásmo 

Popelka Nazaretská 

 
 

Každá matka zanechává stopu v životě svých dětí 

Matka  nastavuje naše první vzorce chování 

Pohled matky je pro nás prvním otiskem vztahu. Prvotní 

zrcadlení, kterého se nám dostalo, nám zůstává na celý život. To 

matka nastavuje naše první vzorce chování. Pokud jsme neměli 

nikoho, kdo by zaujal místo matky, jsme „nezrcadlení“  

a neukotvení, často se necítíme doma ve svém těle. Vzdálenost, 

na kterou dovede prý dítě zaostřit v nejranějším věku, odpovídá 

přesně vzdálenosti mezi matčiným prsem a jejíma očima. Určitě 

už jste viděli, s jak naprostou blažeností na sebe matka s dítětem 

vzájemně upírají oči při kojení. Působí to téměř mysticky. 

Ve skutečnosti tento pohled hledáme po celý zbytek života; 

toužíme najít někoho, kdo by s námi zažíval blaženost. Je to 

pohled nekonečné lásky, která nás nikdy nepřestane naplňovat. 

A kdykoliv nám někdo požehná očima, vždycky nás to 

rozechvěje. Je velká škoda, že se tento pohled tak snadno 

sexualizuje, protože jen sex často není to, co duše chce. Dar byl 

již darován oním pohledem lásky – kéž bychom mu jen byli s to 

věřit a uchovat jej. 

Citová zranění způsobená v dětství na nás v dospělosti 

zanechávají mnohé následky 

Citová zranění způsobená v dětství na nás v dospělosti 

zanechávají mnohé následky. Události, které nás zranily, 

zanechávají na našem životě stopy, ať už si to uvědomujeme 

nebo ne. Každé dítě například potřebuje pozornost, aby se cítilo 

milované. Ale já neměla nikoho, kdo by mě ocenil, nikdo mi 

neříkal, jak mě má rád, což byl jeden z důvodů mého trápení  

v dětství. Byla to obrovská prázdnota. Citová zranění, které jsem 

prožila jako dítě, způsobila, že jsem se sama neměla ráda, a to 

do té míry, že jsem nebyla schopná uvěřit, že by někdo mohl mít 

rád mě. 

Ale díky modlitbě za uzdravení, díky setkání s Ježíšem a naplnění 

Duchem Svatým jsem mohla tuto vnitřní černotu vymýtit  

a dovolit Ježíši, aby mne prostoupil svým světlem a uzdravil mě. 

Mohla jsem pak prožít, jak pokoj a jemnost proniká mou bytostí. 

Každý den děkuji Bohu, že je pro mě vždy přítomný a vždycky 

byl, i když jsem si myslela, že jsem byla ponechána sobě samé. 

Duch Svatý nás chce uzdravovat všechny, abychom byli 

osvobozeni od všech zranění v naší minulosti. Musíme o to jen 

požádat. Každou vzpomínku, která se skrývá v naší emoční 

paměti, můžeme podřídit Ježíšově lásce, moci a vládě. Pán totiž 

dokáže „recyklovat i náš odpad“. 

Se svolením zpracováno podle z knih: 

Richard Rohr, Na prahu proměny, 

kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad;  

 Pauline Edwardsová, Malá cesta uzdravení, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

Redakčně upraveno 

(pramen: vira.cz) 

 

Zvu na poutní zájezd 

PO  STOPÁCH  SV.  VOJTĔCHA 

 

Poznaň, Hnězdno, Damasławek 
 

21.-24. srpen 2018 
 

cca 1.500,- Kč 
ubytování v rodinách 

tel. 774 073 728 

 „YOUCAT” 
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

281. Proč toužíme po štěstí?  

Bůh nám vštípil do srdce tak nekonečnou touhu po štěstí, že ji 

nedokáže utišit nic než Bůh sám. Štěstí a radost, které v tomto 

světě prožíváme, jsou pouze náznakem věčného štěstí. Touha 

po věčném štěstí nás vybízí, abychom milovali Boha nade vše. 

http://www.ivysehrad.cz/kniha/na-prahu-promeny/
https://www.ikarmel.cz/produkt/mala-cesta-uzdraveni
http://www.google.cz/url?url=http://palmreisen.eu/wynajem-autokarow&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwit5KqXzP3ZAhUH3iwKHUMUA0kQwW4IODAR&usg=AOvVaw3Ws1SABH65ab9UwSVdy

